
 
 

Nowy Sącz, 15 listopada 2010r. 
 
 

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze 
Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków 

 
 
Zwracam się z prośbą o zaopiniowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 400/2 obr. 12 
połoŜonej przy ul. Redemptorystów, jako parku sportowo-edukacyjnego. Z racji statutowych 
celów poŜytku publicznego realizowanych przez Fundację WSPINKA prezentowana poniŜej 
koncepcja obejmuje zagospodarowanie części wzmiankowanego terenu obejmującej skałki 
zlokalizowane na w/w działce. 
 
Szczegóły koncepcji: „Park sportowo-edukacyjny przy ul. Redemptorystów”. 

1. Oznaczenie, własność i warunki zagospodarowania przestrzennego: 
- działka nr 400/2, obr. 12, jednostka ewidencyjna: 126104_9, Podgórze, powiat: Miasto 

Kraków, województwo małopolskie, pow. 1,5564 ha, 
- właściciel: gmina Kraków, 
- brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Cele realizacji projektu (zgodne z celami poŜytku publicznego): 
- promocja i rozwój sportu wśród dzieci młodzieŜy poprzez umoŜliwienie uprawiania 

wspinaczki na ogólnie dostępnym terenie, 
- zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez zabezpieczenie i 

zagospodarowanie terenu potencjalnie zagraŜającego bezpieczeństwu (spadające na 
skutek erozji części skalne), 

- edukacja dzieci i młodzieŜy w zakresie kultury fizycznej. 
 
Zakres prac niezbędnych do zrealizowania koncepcji na etapie projektu: 

- stworzenie projektu w oparciu o wytyczne uzyskane na etapie konsultowania koncepcji, 
- uzyskanie niezbędnych pozwoleń w celu zrealizowania projektu, 
- pozyskanie środków finansowych i rzeczowych w celu zrealizowania planowanego 

przedsięwzięcia z następujących źródeł: 
a) środki publiczne przeznaczone na realizację zadań publicznych, 
b) środki od sponsorów, 
c) środki własne Fundacji WSPINKA. 

 
Zakres prac niezbędnych do zrealizowania planowanego projektu: 

- usunięcie zakrzaczenia i zadrzewienia z terenu skałek oraz bezpośrednio sąsiadującego ze 
skałkami, 

- nasadzenie sadzonek drzew w terenie oddalonym od skałek, 
- oczyszczenie skałek z roślinności i części kruchych skałek, 
- zainstalowanie systemu asekuracji umoŜliwiającej bezpieczną wspinaczkę na skałkach, 
- uporządkowanie terenu bezpośrednio sąsiadującego ze skałkami wraz z zainstalowaniem 

na stałe ławek wypoczynkowych, 
- zainstalowanie tablic informacyjno-edukacyjnych. 

 
W przypadku pozytywnego zaopiniowania niniejszej koncepcji zwracam się z prośbą o: 

- wyznaczenie przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze osoby kompetentnej do konsultowania 
niniejszego przedsięwzięcia na poszczególnych etapach jego realizacji, 

- udzielenie informacji na temat wymaganych pozwoleń niezbędnych do zrealizowania 
projektu objętego niniejszą koncepcją. 

 
Z powaŜaniem 
Prezes Zarządu – Mateusz Paradowski 


